
Wrocław, dnia 12.01.2021 r. 
 
 
 

 
 
nr postępowania: BZP.2711.51.2020.BO 

Wykonawcy 
(informacja drogą elektroniczną wg rozdzielnika oraz 
zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego) 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania 
pod nazwą: Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach Instytutu Geografii i 
Rozwoju Regionalnego UWr przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu. 

 
INFORMACJA NR 1 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia 
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

 
Pytanie nr 1: Prosimy o informację jakie dozowniki na mydło w płynie–wkłady jednorazowe czy na 
mydło dolewane posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy o wskazanie 
producenta dozowników. 
Odpowiedź nr 1: Zamawiający wymaga dolewania mydła do dozowników - zgodnie z informacjami 
zawartymi w pkt 4.5).7 OPZ (Załącznik nr 8 do SIWZ) Środki, które zapewnia Wykonawca w trakcie 
realizacji usługi / Mydło w płynie z lanoliną. 
 
Pytanie nr 2: Prosimy o informację czy u Zamawiającego występują dozowniki na mydło w pianie? 
Jeżeli tak, to jakie dozowniki – na wkłady jednorazowe czy na mydło dolewane posiada 
Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy o wskazanie producenta dozowników. 
Odpowiedź nr 2: Zamawiający nie posiada dozowników na mydło w pianie - zgodnie z 
informacjami zawartymi w pkt 4.5).7 OPZ (Załącznik nr 8 do SIWZ) Środki, które zapewnia 
Wykonawca w trakcie realizacji usługi / Mydło w płynie z lanoliną. 

 
Pytanie nr 3: Prosimy o informację jakich odświeżaczy powietrza (w sprayu, elektrycznych, w 
żelu) oczekuje Zamawiający? 
Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie oczekuje żadnych odświeżaczy powietrza. 

 
Pytanie nr 4: W związku z koniecznością zapewnienia preparatu do dezynfekcji rąk, prosimy o 
doprecyzowanie czy i jakie dozowniki na środki do dezynfekcji rąk posiada Zamawiający? Prosimy o 
wskazanie producenta tych dozowników. 
Odpowiedź nr 4: .Zamawiający posiada dozowniki uruchamiane ręcznie i dozowniki uruchamiane 
automatyczne - zgodnie z informacjami zawartymi w pkt 4.5).9 OPZ (Załącznik nr 8 do SIWZ) 
Środki, które zapewnia Wykonawca w trakcie realizacji usługi / Płyn do dezynfekcji / Covid -19. 
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